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HØRINGAV FORSLAG TIL NYE BESTEMMELSEROM OVERFØRINGAV
MYNDIGHET OGNY FORSKRIFTOM SAKSBEHANDLING I KOMMUNEN

Rådmannensforslagtil vedtak
Løtenkommunemenerdeter riktig atkommunenenå far vedtaktsmyndigheti viktige
Iandbrukssakeretterjordiova, skoglova,konsesjonslovaog odeislova.
Det vil nåbli etbedresamsvarmellomdetansvarkommunenefikk overført11994for
landbrukssektorenog redmyndighet.økt delegasjonvil innebæreforenklingbådefor bruker
og for offentlig forvaltning.

Løtenkommunevil imidlertid pekepåbetydningaav atFylkesmannensLandbruksavdeling
opprettholdertilstrekkeligkompetanseog kapasitettil åbiståkommunenepåde saksfelt-sorn
nådelegeresog til effektiv behandlingav sakerfor kommunaleiendom

Trykte vedlegg: Høringav forslagtil nyebestemmelseromoverføringav myndighetog
ny forskrift om saksbehandlingi kommunen.Brev av 12.06.03 fra LD

Fakta
Landbruksdepartementet(LD) harsendtforslagtil endringerav følgende
bestemmeLser/forskriftpåhøring:

1. Nyebestemmelserom overføringavmyndighettil kommunen,
fylkeslandbruksstyret,fylkesmannen,Statenslandbruksforvaltning(SLF) og
Bergvesenetetterkonsesjonsloven,jordloven,odeislovenog skogloven.

2. Ny forskrift om saksbehandlingmv. i kommuneni sakeretter konsesjonsloven,
jordloven,odelsiovenog skogloven.

Høringsfrister satttil 15. september2003. Endringeneskalgjennomføresmedvirkning fra
01.01.04.Hovedessenseni endringsforslageter at vedtakskal tasnærmeresøker.
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Foslagetsomnåsendespåhøringmåsespåbakgrunnav Stortingsmeldingnr. 19 (2001-2002)
“Nye oppgaverfor lokaldemokratiet— Regionaltog lokalt nivå.” Formåletmeddenne
stortingsmeldingaer åstyrkedet lokale sjølstyret,vitaliserelokaldemokratiet,gi kommunene
bedreanledningtil å selandbrukspolitikkeni sammenhengmedandresamfunnsoppgaverog
samtidigbidra til målrettingog effektiviseringav statligvirkemiddelbruk.

For åfølgeopp Stortingsmeldingnr. 19 opprettaLD prosjektet«Kommunerettasatsingpå
landbruksområdetx’.Detteprosjektetgjennomføresi samarbeidmedKommunal-og
Regionaldepartementetog KommunenesSentralforbund.For å belysede ulike
problemstillingenenærmereer detopprettafire tematiskeunderprosjekterunder
hovedprosjektet.Debestemmelsenesomnåer sendtpåhzringer temai underprosjektet
«Desentraliseringav juridiske virkemidler».

Ogsåendeløkonomiskevirkemidleri landbrukssektorenskal delegerestil kommunenefra
nesteår. Detteer temai deiprosjektet«Forslagtil forvaltningsmodellfor økonomiske
virkemidler».InvesteringsvirkemidleneunderLandbruketsUtviklingsfond(LillE), som
omfattermidler til miljø og skogbruk,overførestil kommunene.

I deiprosjektet«Utvikling av landbrukspolitiskdialog på regionaltI kommunaltnivå»er
hovedmåletåutvikle tiltak for en god dialog mellomkommunaltog regionaltnivå slik at
kommunenei størregradkanbli aktive landbrukspolitiskeaktører.Det erbl.apektpåat
kommunalelandbruksplanervil væreviktige i dennesammenheng.Ulike formerfor
interkommunaltsamarbeidblir ogsådrøfta.

Forbedreåsettekommunenei standtil å gjennomføresatsingapå landbruksområdeterdet
utarbeidanyeobjektivekriterierfor fordelingav statstilskuddtil kommunenes
landbruksforvaltning.Detteinnebærerat landbrukskonjmunenevil få enstørreandelav
pengene.I år f~r Løtenkommuneoverførtkr. 800 000,-,mensbeløpetfor 2004økestil kr. i
651 000,-.Detteer ikkeøremerkedemidler, mende er likefulit tiltenkt denkommunale
Iandbruksforvaltningfor å sikre en ansvarligog god forvaltning innenlandbrukssektorenpå
lokalt nivå.

Vedtaksmyndigbeti følgendesakerer foreslåttdelegerttil kommunene:
Kommunenharalleredei dagvedtaksmyndighetfor en del sakersomreguleresetterjordiova,
konsesjonslova,odelsiovaog skogbrukslova.Dettegjelderfl eksbo-og driveplikt, fradelingav
inntil 2 daaog omdisponeringav inntil 2 daadyrket/dyrkbarmarketterjordlova.Fra01.01.04
er det foreslåttatkommunenskal fåmyndighettil åavgjøresakeretterkonsesjons-,odels-,
jord- og skogbrukslovendervedtaksmyndighetikke er lagt til andreorganer.Forkommunene
erdenviktigstekonsekvensenav forslagetat vedtaksmyndigheti sakersom i dagavgjøresav
fylkeslandbruksstyreti all hovedsakoverførestil kommunene.

Konsesjonslova Søknadom konsesjon.
Jordiova Søknadom deling av drifisenhet.
Skoglova Alle sakerunntattsakersomgjeldervernskog

Det foreslåsi tillegg å overføreavgjørelsesmyndighettil kommuneneetterflereandre
bestemmelseri konsesjonslova,jordiovaog odelsiova:

Jordiova Sakerombrukog omdisponeringav dyrkajord (§ 9)
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Sakeromvem av dyrkajord og vanhevd(§ 8).
Konsesjonslova Påleggom å søkekonsesjon(§ 20)

Forbudmot forringelseav eiendomog unntakfra hogstforbud(§ 27)
Tilbaketrekkingav konsesjonog fastsettingav frist for salgved
overtredelseav konsesjonsvilkår(§ 23)
Frist for åordne forholdnårkonsesjonikke er gitt eller frist for å sørgefor
omgjøringav overdragelse(§25)
Forlengelseav frist for videresalg(§ 6).

Odelslova Kontroll medat bo- og driveplikt blir oppfylt, påleggomå søkekonsesjon
og fastsettingav frist for salg (§ 29).

Fylkeslandbruksstyretskal væreklageorganfor vedtaktruffet av kommunene.

Det foreslåsogsåå overføreavgjørelsesmyndighetfor vissesakerfra SLF til Fylkesmannen.
Dettegjeldersakerom tvangsmulktetterkonsesjonsloven(§§20 og 23)ogtvangsgebyretter
Jordlova§20.

Det er imidlertid et viktig unntaknårdetgjelderoverføringavvedtaksmyndigheti sakersom i
dagavgjøresav fylkeslandbrukskontoret.Kommunenkan ikkeavgjøresakerderkommunen
sjøl ereier elleroverdragerav eiendomellerhar annentilknyttning til den.Dette følgerav
vanligereglerom habilitet,mener ogsåpresisertspesielti ~ i i bestemmelseneom overføring
av myndighet.Menkommuneneskal utrededissesakenepå vanligmåte,og deretteroversende
demtil denaktuellevedtaksmyndighet.Dette fremgårav § I i Forskrift om saksbehandling
m . v.

Kommunenemåstille til rådighetdokumenterLD ber om for å evaluerepraksis.I Forskrift om
saksbehandlingmv. i kommuneneefterkonsesjonsloven,jordioven,odeislovenog
skogbrukslovenoppheveshavettil jord- og skogbruksfagligkompetansei kommunen.

Rådmannensvurderingog konklusjon
Denyebestemmelseneom overføringav myndighettil kommunenm.v måsespå somen
videreføringav denreformensomskjeddei 1994dakommunenefikk ansvaretfor denlokale
landbruksforvaltninga.Litt forenklakan en vel si at nå rar kommuneneen myndighetsom står
i merrimelig forhold til detansvaretde fikk i 1994. Detteer positivt.

Vedå overføremermyndighettil kommunenebørsaksbehandlingstidafor en rekkesaker
kunnegåned.Det vil bli færreorgansakeneskalbehandlesav, f. eks.vil ei konsesjonssaksom
i dagmåtil Fylkeslandbruksstyret,nåbli avgjortdirekteav kommunen.Dettevil væremedpå
å gi irmsparingeri offentlig sektor.For en del sakerkan søkernå fa et svarder alle instanser
harværtinne og uttalt seg.En slipperåventepåuttalelsefra flerenivå. Dettevil væreenklere
å forholdesegtil for søkerenennslik deter i dag.

Overføringav myndighetfra f~lkesplanettil lokalt plangjør atavgjørelseneblir fatta nærmere
demdet gjelder.Dettevil gi størrerom for lokale tilpasningerog styrkelokaldemokratiet.

Nårdetgjeldersaksmengdeog ressursbehovfor kommunener det flereforhold somkan
trekkesinn. Forsøknadom konsesjonvil detbli en vissreduksjoni antall sakerdersom
konsesjonsgrensaøkestil 100 daatotalt areal/20daajordbruksareal,slik detnå foreligger
lovforslagom. Detmåimidlertid påpekesatsaksbehandlingafor mindreeiendommerofte er
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enklereog raskereenn for storeeiendommer.I forbindelsemed forslagettil øktgrensefor
konsesjonbørdetbemerkesatdet ikke vil bli noenendringeri jordlovasdelings-og
omdisponeringsreglerfor disseeiendommene,såhervil saksmengdenbli som før.

Et annetforhold somberørersaksmengdeog ressursbehovgjelderklagesaker.Enkeltvedtak
kanpåklagesetterForvaltningslovasregler.Det somkan påklageser ikkebareavslag,men
ogsåvilkår, jfr. praksisom vedtaki konsesjonssaker.Eventuellklagebehandlingfor de sakene
somnå delegeresforegikk tidligerepå fylkesnivå.Det vil nåbli kommunensoppgaveå
behandleklager.I praksisbetyrdetat en del sakervil måttebehandlesto ganger,førstordinær
behandling,deretterklagebehandling.Dettevil danødvendigvisgi økt saksmengdei
kommunen.

Det formellekrav om landbruksfagligkompetanseer foreslåttfjernafra forskriftenom
saksbehandlingm.v. Somnevntforan vil enkonsekvensav dendelegasjonensomerforeslått
væreatbehovetfor kompetanseøker.Dettekan derforumiddelbartvirke noe inkonsekvent.
Menpoengeterat kommunenesjøl måsørgefor åskaffedenkompetansende harbehovfor i
forbindelsemedgjennomføringav de oppgavenekommunener pålagti forbindelsemed
landbruksforvaltning.

Kommunenevil aldri kunneopparbeidesegsammegradav erfaringsomdetFylkesmannens
landbruksavdeling(FMLA) har. FMLA behandlerlangt flere sakeri løpetav åretennhvahver
enkeltkommunevil gjøre.Det erviktig for denkommunalelandbruksforvaltningaat
Fylkesmannenfortsattkanbiståog hanødvendigkompetansepåde saksfeltsoninåzidetegeres
til kommunene.Det kanbli sværtkostbartfor en kommuneåbegåsaksbehandlingsfeil.En god
juridisk konsulenthosFMLA vil slik settværeen rimelig forsikring. Viderevil detværeviktig
for effektiviteteni denlokale landbruksforvaltninga,og dermedfor brukeren.

Forberedelsenav sakervil i stor gradgi sammearbeidsmengdesom i dag.Ved at
vedtaksmyndighetenblir liggendehoskommunenvil imidlertid pressetpåsåvel
administrasjonensomlokalpolitikemeøke.Administrasjonenog politikernevil få et langt
størreansvari behandlingav enkeltsakerennhva de har i dag.NåharFMLA
vedtaksmyndigheti enrekkesakerog fungereri såmåteogsåsomen kvalitetssikring.Det er
viktig at endreiningmot mer lokale tilpasningenikkegårut overden enkeltesøkersin
rettssikkerhet.En farekanværeatde lokalevariasjonenekanbli vel store fra kommunetil
kommune.

Dersomforslagetblir vedtattmåLøtenkommunegjennomgådelerav delegasjonsreglementet
somgjelderlandbrukssakerpå nytt.

Konklusjon:
Det er positivt at detnå fremmesforslagom ytterligeredelegasjonav myndighettil
kommunenei landbrukssaker.Dettevil styrke kommunesrolle i forhold til landbruket,noe
somer viktig sidenlandbrukethar en sentralbetydningfor verdiskapingog sysselsettingi
Løten.

Utskrift til: Landbruksdepartementet,Adeling skog-og ressurspolitikk,Pb.8007 Dep, 0030 Oslo
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Driftsntvalgets vedtak:

Løtenkommunemenerdeter riktig at kommunenenåfår vedtaktsmyndigheti viktige
landbrukssakeretterjordlova,skoglova,konsesjonslovaogodelslova.
Detvil nåbli et bedresamsvarmellomdetansvarkommunenefikk overførti 1994 for
landbrukssektorenog reelmyndighet. Økt delegasjonvil innebæreforenklingbådefor bruker
og for offentlig forvaltning.

Driftsutvalgetsbehandling:
Repr.Marin Skramstad(SP) foresloåstryke sisteavsnitt i rådmannensforslagettil vedtak.

Votering:
Førsteavsnitt: enstemmigvedtatt.
Forslagfra Marin Skramstadom å strykesisteavsnittbleenstemmigvedtatt.


